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Hei Sinä seuramme jäsen!
Kausi on pyörähtänyt mukavasti käyntiin ja saleilla käy liikkumisen vipinä. Olemme innoissamme ja
kiitollisia siitä, että olette jälleen tai ensimmäistä kertaa valinneet Seinäjoen Voimistelijat itsesi tai
lapsesi liikuttajaseuraksi. Pyrimme tekemään laadukasta työtä ja toivomme, että voimme lunastaa
odotukset harrastukseltanne.
Harraste- ja valmennusryhmissä on otettu käytäntöön kausisuunnitelmien jakaminen myös
harrastajille. Tällainen on jokaisesta ryhmästä tehty ja välitetty koteihin. Näin harrastajat tietävät mitä
on luvassa ja toimintamme on harrastajien suuntaan avoimempaa.
Toivomme, että annatte palautetta toiminnastamme hyvinkin matalalla kynnyksellä. Muun muassa
ryhmiin ilmoittautumisista, laskutuksesta, Hoika jäsenrekisterin käytöstä saat parhaiten vastauksen
Mari Korpelalta toimisto@svo.fi ja seuran toiminnasta yleisesti toiminnanjohtaja Anne Tarpiolta
anne.tarpio@svo.fi. Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti, joten palautteenne on
arvokasta. Kiitos tässä kohtaa viime keväänä palautekyselyyn osallistuneille.

Seuravaatetilaus
Ensimmäinen Piruetin seuravaatetilaus on jo tältä syksyltä päättynyt. Seuraava vastaavanlainen tilaus
tehdään tammikuussa. Jos jokin tuote jäi tilaamatta, niin tuotteita voi hankkia Piruetin liikkeistä,
kilpailujen yhteydessä olevista myyntikojuista tai tilaamalla heidän kotisivuiltaan.
Nyt on muiden seuratuotteiden tilausten aika. Kaikki seuratuotteemme tilataan ennakkotilauksina
kotisivujemme etusivulla olevan linkin kautta. Ennakkotilauslomake on auki sunnuntaihin 29.9.
saakka. Tuotteita voi käydä sovittamassa seuran toimistolla aukioloaikojen puitteissa.
Pääset tekemään tilauksen myös tästä (rekisteröityneet jäsenet):
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=46&TapahtumaID=5567

Paljon kysytty kevytuntuvatakki saatavilla nyt hintaan
69€ senttikoot ja 70€ kirjainkoot.
Seuraava takkitilaus tehdään ensi syksynä.
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Uutuutena valikoimaamme on tullut pukupussi, joka on räätälöity meidän urheilijoiden tarpeita
vastaavaksi. Pukupussi on malliltaan lyhyt ja sillä on jälleenmyyntiarvo. Edessä on pieni muovitasku,
johon voi laittaa pukupussin omistajan nimen. Painatus tulee uudella logolla. Mallikappaleessa on
seuran vanha logo. Pukupussin hinta on 32€. Näillä näymme varmasti!

Jäsenillä on mahdollisuus tilata ennakkoon ruostumatonta terästä oleva juomapullo. Pullossa on
kierrekorkki, jossa on vuotamaton käännettävä suukappale. Pullon tilavuus on 750ml. Pullo on musta
ja siinä lukee valkoisella painatuksella: I do gymnastics. What´s your superpower? Juomapulloista
meillä ei ole mallikappaletta. Hinta ennakkotilauksena on 15€/kpl ja jälkitilauksena 18€/kpl.

Liikunnallista syksyä jokaiseen perheeseen!

Seinäjoen Voimistelijoiden puolesta,
Anne Tarpio
Toiminnanjohtaja
Seinäjoen Voimistelijat
anne.tarpio@svo.fi
p. 050 314 1432
#svoperhettä
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